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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   
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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1------------------------------------------------------------------------- جلسه اداری وزارت امور مهاجرین دایر شد

 2-------------------- ګڼې فرمان د پلي کېدو په موخه په وزارت کې ناسته ترسره شوه( ۶د جاللتمآب امیر المؤمنین د )

 3-------------------------------------------------------- ده ها خانواده در والیات میدان وردک وکاپیسا کمک نقدی شد

 4--------------------------------------------------- د ایران څخه شاوخوا درې زره افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

 5------ جلسه هماهنگی میان هیأت وزارت امور مهاجرین ومسوولین واحد های دومی آنوزارت در زون کندهار دایر شد

 6--------- پروان والیت د مهاجرینو چارو ریاست کار کوونکو ته ظرفیت لوړونې په موخه روزنیز پروګرام ترسره شود 

 7------------------- نیکی، برای بیجاشده ها وعودت کننده ها در لغمان دایر شدکمپاین تشویقی غرض اخذ تذکره الکترو

 8--------------------------------------------------------- های یونان: سه جسد دیگر هم پیدا شدقایق غرق شده در آب

 9---------------------------------------------------------- دادگاهی در فردانسه، پنج قاچاقچی را به زندان محکوم کرد

 11 -------------- سازمان های امدادگر از عالقمندی شدید افغان ها برای شرکت در برنامه پذیرش آلمان سخن می گویند

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 13 ------------------------------------------------ شوي دي ستلیا خهڅ ی   له ترک والډک  ر ډې 400تر  ونګډد افغانانو په  

 15 -------------------------------------------------------------- يړ په بند محکوم ک ونک  ړ قاچاق و  هځپن فرانسه: محکم  

 «: پرو ازول»
 

 17 -------------------------------- همراه با خشونت نژادپرستانه است شهیهم بحث ها راجع به پناهندگ

 18 ------------------------------------------------------ هشدار داد میاز فاجعه اقل سازمان ملل متحد از مهاجرت ناش  

 19 ------------------------------------------------------------------ افغان در پاکستان یپناه جو  1000از  شیبازداشت ب
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت 

 

 عقرب دایر شد. 15مهاجرین، تحت ریاست الحاج خلیل الرحمن حقانی به تاریخ جلسه اداری وزارت امور 

در آغاز جلسه محترم وزیر امور مهاجرین در رابطه به فیصله های جلسه قبلی وتعقیب آن صحبت نمود وگزارش اجراآت 

 نمود.  انجام شده در آن موارد را از جانب مسوولین بخشهای مربوط استماع

م اجراآت شفاف و به موقع، به ریاست تفتیش داخلی وظیفه سپرده شد، تا اجراآت ریاستهای مرکزی غرض انجا همچنان 

 را تفتیش و نتایج آنرا در جلسه بعدی شریک سازد.

وزیر امور مهاجرین، از روسای مرکزی خواست که در اجرای امور مربوط به ریاستهای شان، همراه با منسوبین مربوط، 

 ولیتهای محوله را طور شفاف و به اسرع وقت انجام دهند.جدی عمل نموده و مسو

 درجلسه برخی مسایل اداری دیگر نیز مطرح ودرقبال آن فیصله بعمل آمد.

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت

 

( ګڼې فرمان ۶مهاجرو ته د ځمکې د وېش په اړه د جاللتمآب امیر المؤمین د )  خواجه بهاء الدین ولسوالۍد تخار والیت د 

( مه د مهاجرینو چارو وزارت د تخنیکي او مسلکي مرستیال په مشرۍ ناسته ترسره 1۶د پلي کېدو په موخه د لړم په )

 شوه.

چارو، کرنې او مالدارۍ، مهاجرینو چارو وزات او ښاروالۍ عمومي په ناسته کې د یاد فرمان د حکم پر اساس د کورنیو 

 ریاست استازو ګډون کړی و، چې پکې د تطبیقي پالن د ترتیب او څرنګوالي په اړه خبرې وشوې.

( جریبه ځمکه د ازبکو او 15۰د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په دوه کیلو مترۍ کې پرته)   د ذکر شوي فرمان له مخې به،

 قومونو هغو مهاجرتو ته، چې په مهاجر قشالق کې مېشت دي ووېشل شي.تاجکو 

په فرمان کې راغلي، چې یادوکورنیو هرې کورنۍ ته به اووه اووه بسوې ځمکه وېشل کېږي او همدارنګه د مهاجرینو 

رل شوې، چې ته دنده سپا چارو، کورنیو چارو، ښارجوړونې، کرنې او مالدارۍ وزارتونو او د ښاروالۍ عمومي ریاست 

په یاده ځمکه کې د ژوند د اساسي اړتیا وو په نظر کې نیولو سره پالن ترتیب او د منظورۍ او پلي کېدو په موخه یې د 

 ریاست الوزراء مقام سره شریک کړي.

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

کمک   عقرب 15تاریخ   خانواده بیجاشده در والیت کاپیسا به 27و خانواده بیجاشده در والیت میدان وردک  47برای 

 توزیع شد. UNHCRنقدی دفتر 

دالر امریکایی جهت اعمار سرپناه ، در  7۰۰در والیات یادشده، مبلغ   به اساس معلو مات واصله، برای هر خانواده

 مهاجرین آنوالیات توزیع شده است.  هماهنگی با ادارات امور

خانواده  362یک هزارو   برای PINو WSTA طبق یک خبر دیگربرنامه سروی مستحقین شلتر که از طرف موسسات

 عقرب افتتاح شد. 15به تاریخ  نیز   شوددر قریه افغانیه ولسوالی نجراب والیت کاپیسا تطبیق می
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 دوزارت ویب سایت

 

( افغان 2723)  ( مه15مه او )  (1۴په )   د لړم   له الرې  او هرات والیت د اسالم قلعه  د نیمروز والیت د ورېښمو پل

 مهاجر هېواد ته راستانه شول.

( کورنۍ، 95( تنه افغان مهاجر ) 2۰39) ( مه 15د اسالم قلعه د مهاجرینو د آمر د معلوماتو پر بنسټ د لړم په )

 ( تنو مجردینو سره هېواد ته راستانه شول.17۰7د)   کېږي  ( تنه232)  چې

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )  ( تنه۴۴5سرچینې زیاتوي، چې له ډلې یې ) 

( کورنۍ، 17( تنه افغان مهاجر ) ۶۴8( مه )1۴ښمو پل له الرې د لړم په )والیت د ورې  د یو بل خبر له مخې د نمیروز

 ( تنو مجردینو سره هېواد ته راستانه شول.۶31( تنه کېږي د ) 53چې ) 

 ( ته ور وپېژندل شول.IOM( تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )2۴۶هغه زیاته کړه، چې ) 
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 ویب سایت وزارت 

 

جلسه هماهنگی میان هیأت وزارت امور مهاجرین ومسوولین واحد های دومی آنوزارت در زون کندها، تحت ریاست 

عقرب در ریاست امور مهاجرین  1۶وزارت، به تاریخ  مولوی محمود الحق احدی، رییس هیأت و رییس پالیسی وپالن 

 کندهار دایرشد.

هدف از جلسه یاد شده که با اشتراک مسوولین وکارمندان ادارات امور مهاجرین والیات قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و 

ورکشاپ دو  ، درزون مذکور و تدویرUNHCR ارزگان دایر شده بود، هماهنگی در اجراآت مشترک آنوزارت و دفتر

 که قرار است در ریاست امور مهاجرین قندهار دایر شود، بود. روزه 

، در UNHCR مولوی محمود الحق احدی رییس هیأت وزارت، ضمن وضاحت در مورد فعالیتهای مشترک وزارت و دفتر

 رابطه به بهبود بیشتر اجراآت واحد های دومی نیز صحبت نمود و بر هماهنگی بیشتر تأکید کرد.

مچنان مولوی سر دار محمد شیر زاد، رییس رسیده گی به وضعیت بیجا شده های داخلی، در رابطه به اهداف ونیازمندی ه

 به حاضرین توضیحات داد.  تد ویر ورکشاپ

 UNHCR سپس انجنیر محمد اجمل مدیر ارشد برنامه های وزارت، در مورد تفاهم نامه عقد شده میان وزارت و دفتر

(،2۰22 PPAوا ).جندای ورکشاپ دو روزه به حاضرین توضیحات داد 

 جلسه با ارایه پاسخ به سواالت اشتراک کننده گان به پایان رسید.

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت

 

والیت د مهاجرینو چارو   ( دفتر په مرسته د پروانUNHCRراستنېدونکو چارو وزارت د پالوي له خواد )د مهاجرینو او 

 د ظرفیت لوړونې روزنیز پروګرام ترسره شو. مې ( 15( مې څخه تر )12) له  لړم  ریاست کار کوونکوته د 

جرینو چارو وزارت د پالوي له لورې ګډنوالو د مها او مالي او حسابي موضوعاتو په اړه    کې د اداري پروګرام  په دغه 

 ته معلومات ورکړل شول.
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 ویب سایت وزارت 

 

تبلیغاتی را جهت اخذ   کمپاین UNHCR ریاست امور مهاجرین والیت لغمان، به همکاری اداره احصاییه وکمک دفتر 

 عقرب راه اندازی نمود. 1۴اسناد مدنی، برای بیجاشده ها وعودت کننده ها، به تاریخ

کمپاین مذکور در مربو طات ولسوالیهای علینگار وقرغه یی دایر وهدف آن تشویق بیجا شده ها وعودت کننده ها به اخذ 

 .اسناد مدنی و بخصوص تذکره الکترونیکی بود

در جریان کمپاین تیم تبلیغاتی مشترک اداره امور مهاجرین و احصاییه، مزایای اسناد مدنی و تفاوتها میان تذکره کاغذی 

 و الکترونیکی را برای مردم توضیح و ایشان را تشویق به اخذ اسناد مذکور نمودند.
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 مهاجرنیوز

 

اند. هفتۀ گذشته در پی واژگونی گویند که جسد سه پناهجوی دیگر را در منطقۀ غربی دریای اژه پیدا کردهمقامات یونانی می

 .تن دیگر نا پدید شدند 3۰تن جان باختند و  2۶یک قایق پناهجویان در دریای اژه، 

های رویداد واژگونی این حال، شمار کشته شده این مقامات روز شنبه از کشف سه جسد دیگر در دریای اژه خبر دادند که با

  .تن رسید 2۶های یونان، به قایق حامل پناهجویان در آب

پناهجو حضور داشت که بامداد روز سه شنبه به دلیل وزش باد  ۶8گویند که در این قایق در همین حال شاهدان عینی می

 .در دریای اژه واژگون شدشدید، 

تن  11رق شدن نجات یافتند. تن از این پناهجویان از غ 12گارد ساحلی یونان در یک اعالمیۀ مطبوعاتی گفته است که 

شود که دوازدهمین مورد، در ایرانی هستند. گفته می 2افغان و  2مصری،  ۶در روز سه شنبه نجات یافته است که شامل 

 .روز چهارشنبه نجات یافته است

 .های جزیرۀ آویا یونان ناپدید هستندتن از مسافران این قایق در آب 31گفتنی است که 

همچنان کسانی که از این رویداد جان سالم  .اندگیر کردهها را به اتهام راندن قایق دستتن از نجات یافته 2مقامات یونانی 

 .گویند که این سفر را از ساحلی در شهر ازمیر ترکیه آغاز کرده بودنداند، میبرده

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44462/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44462/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44462/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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یک پناهجو جان باخته است های جزیرۀ یونانی ساموس، این در حالی است که به سبب غرق شدن یک قایق دیگر در آب

 .ناپدید هستند.این قایق دو شنبه شب غرق شده است پناهجوی دیگر 7و 

های پسین افزایش های ترکیه به یونان برسند، در سالکنند از مسیر آبدر همین حال، شمار پناهجویانی که تالش می

 .گیری داشته استچشم

 95پناهجو به سبب غرق شدن دو قایق در دریای اژه، جان باختند. یک قایق با  3۰در اکتبر سال جاری نیز دست کم 

اکتوبر غرق شد  ۶تن جان باختند و همچنان قایق دیگر به تاریخ  12های یونان غرق شد که اکتوبر در آب 5پناهجو در 

 .داد، جان باختندها تشکیل میتن آن را زن 17تن که  18و 

 مهاجرنیوز

 

دادگاه بولون سور مر در فرانسه، شام جمعه، پنج تن از اعضای یک گروه قاچاق انسان که پناهجویان را از طریق کانال 

 .کردند، به زندان محکوم کردمانش به بریتانیا منتقل می

https://morr.gov.af/
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ماه حبس تعلیقی و دو سال  18این دادگاه، اعضای گروه قاچاق انسان را که شامل یک عراقی و چهار فرانسوی بودند، به 

 .حبس تنفیذی محکوم کرد. در میان این گروه دو زن نیز حضور دارد

یک گروه قاچاق  سپتمبر، پنج تن از اعضای 2۰و  19نیروهای فرانسوی در پی عملیات جداگانه در شهر لیل به روزهای 

 .سال سن داشتند، دستگیر کردند 29تا  2۰انسان را که بین 

 5۰قایق  13به اساس گزارش آژانس مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، پولیس فرانسه از مکان بود و باش این گروه، 

 .استلیتر تیل را نیز کشف و ضبط کرده 7۰۰جلیقه نجات، صدها پمت و  7۰۰موتور،  1۴نفری، 

پناهجو را از سواحل شمالی فرانسه به بریتانیا  2۶۰۰گوید که این گروه حداقل مین حال، دادستان بولون سور مر میدر ه

 .استمنتقل کرده

ها از آلمان به این شود که مقامات امنیتی فرانسه پس از این که اطالعات مشکوکی را در پیوند به انتقال قایقگفته می

 .اتی را در مورد این گروه آغاز کردندکشور به دست آوردند، تحقیق

ها را از آلمان به شهر لیل فرانسه و سپس در همین حال یکی از اعضای این گروه در دادگاه اعتراف کرده است که قایق

 .اندبه مناطق مرزی منتقل کرده

 نویس قانون مهاجرت را اعالم کردفرانسه: حکومت موارد مهم پیش :بیشتر بخوانید

ر ماه می برای کار به گوید که داست، میماه زندان محکوم شده 18احمد، مهاجر عراقی، از اعضای این گروه که به 

کاکایم از من خواست که این وسایل را به موترها جا به جا »گوید: فرانسه آمده است. او که برادر زادۀ یوسف است، می

 «.دانستم که غیرقانونی استکنم، نمی

 .اضر شودفبروری به دادگاه ح 2۴گفته شده است که یک زن دیگر نیز، قرار است پس از گذراندن آزمایش روانی در 

شود در این اواخر، شمار پناهجویانی که از طریق کانال مانش به صورت غیرقانونی به این در حالی است که گفته می

هزار پناهجو از  5گیری داشته است. به اساس آمار رسمی، تنها در ماه اکتبر سال جاری، روند، افزایش چشمبریتانیا می

 .اندطریق کانال مانش به بریتانیا رسیده

هزار پناهجو از طریق کانال مانش به  38به اساس آمار ارایه شده از سوی دولت بریتانیا، از آغاز سال جاری تا اکنون، 

 .انداین کشور رسیده

ایان سال جاری شمار پناهجویانی که در همین حال در یک گزارشی از پارلمان این کشور، عنوان شده است که ممکن تا پ

 .هزار تن افزایش یابد ۶۰رسند، به به بریتانیا می

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44482/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44482/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44482/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 مهاجرنیوز 

چند هفته پس از آغاز رسمی برنامه پذیرش حکومت آلمان فدرال برای شهروندان افغان، چند سازمان امدادگر از هجوم 

هزار درخواست سخن  5۰عظیم مردم برای اشتراک در این برنامه می گویند. تنها سه سازمان امدادی تا حال از دست کم 

  .گفته اند

به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه )شماره های روز دوشنبه(  «Mission Lifeline» اکسل اشتایر از سازمان

پل ) «Kabul Luftbrücke» سازمان .هزار تقاضا دریافت کرده است 17گفت، این سازمان تا اوائل ماه نومبر حدود 

 .هزار درخواست از طریق ای میل و حساب های رسانه های اجتماعی خبر داد 15هوایی کابل( از دریافت 

هزار تن برای شرکت در این برنامه ثبت و راجستر شده اند و  12ازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که تا به حال س

 .هزار تن درخواست کمک ارائه کرده اند ۴حدود 

 سازمان حامی پناهجویان: برنامه پذیرش تازه حکومت آلمان برای افغان ها کافی نیست :بیشتر بخوانید

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44063/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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به صورت موقت دوباره به حالت آفالین »ای افغان را  این سازمان گفت که فرم آنالین برای ثبت و راجستر کارمندان رسانه

تا به حال درخواست های پنج رقمی دریافت »به گفته وزارت خارجه آلمان، حکومت فدرال این کشور نیز « درآورده است.

 «.کرده است

شهروندان  1۰۰۰در أواسط ماه اکتوبر، برنامه جدید پذیرش حکومت آلمان فدرال آغاز شد که در چارچوب آن ماهانه تا 

 .افغان در معرض خطر می توانند به آلمان بیایند

نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال و انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان در این باره به توافق رسیده بودند. هدف اصلی 

ی عدلیه، پولیس و یا محافظت از کارمندان رسانه ها و حامیان حقوق بشر است. اما محافظت از کارمندان سابق بخش ها

 .سیاست نیز که از زمان به عهده گیری قدرت توسط طالبان در خطر هستند، از جمله اولویت های این برنامه است

البته افراد در معرض خطر در افغانستان نمی توانند شخصا برای پذیرش در این برنامه درخواست بدهند. بلکه سازمان 

باید « نهادهای دارای حق راجستر»به عنوان  «Kabul Luftbrücke»ن مرز و های امدادگر مانند گزارشگران بدو

 .پذیرش آن ها را در این برنامه حکومت آلمان فدرال پیشنهاد کنند

امدادگران ملکی از عملکرد حکومت آلمان فدرال در این برنامه انتقاد می کنند. آن ها خواهان شفافیت بیشتر و تالش های 

 .شهروندان افغان در معرض خطر هستندبیشتر برای کمک به 

این برنامه از نظر »به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت:  «Kabul Luftbrücke» تیلی زونکل، از سازمان

 «.ما یک برنامه تبلیغاتی میان خالی است و واقعا برای افراد در معرض خطر طرح ریزی نشده است

 .«کامال شکست بخورد»ارشگران بدون مرز، این خطر وجود دارد که برنامه پذیرش به گفته کریستیان میهر، از سازمان گز

 ها در آلمانهای پذیرش افغانهای امدادی از برنامهنارضایتی سازمان :بیشتر بخوانید

به خصوص به غیر از برنامه »مت آلمان فدرال در مورد چارچوب این برنامه تجدیدنظر کند و او خواهان این شد که حکو

پذیرش، به صورت تسهیل شده و بدون موانع اداری ویزاهای بشردوستانه به آن دسته از کارمندان رسانه ها بدهد که 

 «.شدیدا در معرض خطر هستند

این که حکومت آلمان فدرال می خواهد رسیدگی « پرو ازول»هجویان از نظر گونتر بورکهارت، مدیرکل سازمان حامی پنا

 .به درخواست ها را به سازمان های مدنی واگذار کند، کار اشتباهی است

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43438/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 کدوال نیوز

 

کډوال چې د تېرې میاشتې په لړ کې د دغه هېواد په ادرنې والیت کې نیول شوي وو  ۴13ترکي چارواکي وایي چې هغه 

 .له ترکیې څخه ایستل شوي دي. ډېری دغه کډوال د افغانستان او مراکش اتباع دي

خبري اژانس د یو خبر له مخې، یاد کډوال چې د ادرنې د مهاجرو د اخراج په مرکز کې ساتل کېدل  حریت دېليد ترکیې د 

 .و خپلو هېوادونو ته واستول شيپه سرویسونو کې هوایي ډګر ته ولېږدول شول ترڅ

ډېر غیرقانوني کډوال خپلو هېوادونو ته استول شوي  ۴۰۰۰زیاته شوې ده چې سږ کال د ادرنې د اخراج له مرکز څخه تر 

 .دي

کډوال  97۴۴8بل پلو د ترکیې د کډوالۍ عالي ادارې ویلي دي چې د روان کال تر دې دمه یې له ترکیې څخه څه باندې 

 .زیاتوالی ښیي 1۴9چې دغه شمېرې د تېر کال د همدې مودې په پرتله  اخراج کړي دي

 ترکیه په سلونو مهاجر سوریې ته استوي :بیا ولولئ

#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 pic.twitter.com/cYW55oGEXr 

— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) November 5, 2022 

https://morr.gov.af/
https://www.hurriyetdailynews.com/over-400-irregular-migrants-deported-from-edirne-178303
https://www.infomigrants.net/ps/post/44244/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%DB%90-%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BCrkiyeG%C3%B6%C3%A7%C3%BCY%C3%B6netiyor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cYW55oGEXr
https://twitter.com/Gocidaresi/status/1588938826684108800?ref_src=twsrc%5Etfw
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زره ډېر هغه کډوال نیولي دي چې له  2۰۰مې پورې تر 15تمبر تر د جنورۍ د سپ 2۰22همدارنګه ترکي ځواکونو د 

زره سند نه لرونکي مهاجر د ترکیې  ۴55کې بیا  2۰2۰زره خو په  1۶3کې  2۰21اسنادو پرته ترکیې ته ننوتلي وو. په 

 .په بېالبېلو ښارونو کې نیول شوي وو

زرو تنو رسېږي. په دغه  87د چارواکو په حواله، د نیول شویو کډوالو تر ټولو لویه ډله افغانان جوړوي چې شمېر یې 

 .پاکستانیان هم نیول شوي دي 13۰۰۰سوریایان او  29۶۰۰موده کې 

انانو په اخراج کې په د روان میالدي کال له پیل راهیسې له ترکیې څخه د سند نه لرونکو کډوالو او په ځانګړې توګه د افغ

بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره زیات شمېر افغانان د خپل هېواد پرېښودو 

 .ته اړ شول. دغه کډوال هڅه کوي چې د یو ښه ژوند لپاره د ترکیې له الرې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي

 کډوال اخراج شوي 7۴ترکیه: سږ کال تر دې دمه د ګڼو افغانانو په ګډون نږدې  :بیا ولولئ

په »وو چې  حکمت کډوال نیوز سره خبرو کې ویلي کې د افغان کډوالو د انجمن مشر علي څو میاشتې مخکې په ترکیه

افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون او د کډوالۍ نوې څپې، په ترکیه کې ټاکنې، د دغه هېواد د اقتصاد کمزوری او نور د 

 «.دي افغان کډوالو د ایستلو الملونه

د حکومت د کډوالۍ پر سیاستونو د ترکیي د ملتپال ګوند او د دغه ګوند په ګټه د رسنیو تبلیغات د »نوموړی ویلي وو چې 

دې المل شوي چې د کډوالو او په ځانګړي ډول د سوریایي او افغان مهاجرو پر وړاندې د ولس کرکه او احساسات ډېر 

 .«شي

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43017/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%90-%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%AF-%DA%AB%DA%BC%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%DB%B7%DB%B4-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ps/post/43230/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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 کدوال نیوز

 

د فرانسې د بولونی سور مېر محکمې د تېرې جمعې په شپه د یوې قاچاقي دلې پنځه غړي په بند محکوم کړل. دغو کسانو 

 .کډوال د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته انتقالول

سویان چې په ډله کې یې دوه ښځې هم دي په د بولونی سور مېر محکمې د تېرې جمعې په شپه یو عراقی او څلور فران

 .میاشتو تعلیقي بند او دوه کاله تنفیذي حبس محکوم کړل 18

کاله عمرونه  29تر  2۰نېټو کې د یو لړ عملیاتو پر مهال دغه پنځه کسان چې  2۰او  19چارواکو د سپتمبر میاشتې په 

 .لري د فرانسې په لیل ښار کې نیولي وو

کښتۍ چې په یو وخت کې یې د  13د ناقانونه کډوالۍ سره د مبارزې ادارې په وینا، پولیسو د یادو عملیاتو په پایلو کې 

لیتر تېل هم ترالسه  7۰۰د ژغورنې واسکټونه، سلګونه پمپونه او  7۰۰موټورونه،  1۴کسانو د انتقال ظرفیت درلود،  5۰

 .کړي وو

 کسیزه ډله نیولې ده ۶انګلیس کانال: فرانسوي چارواکو د قاچاقبرو یوه  :بیا ولولئ

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44204/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%87-%DB%B6-%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%89%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF%D9%87
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کډوال د فرانسې له شمالي سواحلو څخه برېتانیا ته انتقال  2۶۰۰د بولونی سور مېر څارنوال په حواله، یادې ډلې لږترلږه 

د ډلې دوو غړو محکمې ته ویلي دي چې دوی د یوسف په نامه د ډلې د مشر امرونه اجرا کول چې تر اوسه نه  کړي دي.

 .دی نیول شوی

ه فرانسوي چارواکو ته له هغه وروسته چې د هالنډ استخباراتو له جرمني څخه دغه هېواد ته د کښتیو د انتقال په هکل

 .اطالع ورکړه، د فرانسې امنیتي ځواکونو د یادې ډلې په هکله تحقیقات پیل کړل

د ډلې یوه غړي محکمې ته منلې ده چې نوموړي کښتۍ له جرمني څخه د فرانسې لیل ښار او ورپسې سرحدي سیمو ته 

 .انتقالولې

ی محکمې ته ویلي دي چې تېره می میاشت د کار لپاره میاشتو بند محکوم شو 18بل پلو عراقی کډوال احمد چې په 

تره مې رانه غوښتنه وکړه چې دغه وسایل موټرو ته پورته کړم. » :فرانسې ته راغلی. هغه چې د یوسف تراره دی ویلي

 «.نه پوهېدم چې دا غیرقانوني عمل دی

 .کمې ته حاضره شيمه مح2۴ټاکل شوې ده چې یوه بله ښځه له رواني معاینې وروسته د فبرورۍ په 

د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د کډوالو تګ: تر درې سوه ډېر کسان برېتانیا ته رسېدلي، شاوخوا سل تنه  :بیا ولولئ

 ژغورل شوي

ې برېتانیا ته د اوښتونکو کډوالو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د رسمي په تېرو څو وختونو کې د انګلیس کانال له الر

په  شوي دي. زره کسان له انګلیس کانال څخه په تېرېدو بریالي 5شمېرو پر اساس، په روانه اکټوبر میاشت کې څه باندې 

 .تنه کډوال برېتانیا ته اوښتي وو 5۰۰۰خو په سپتمبر کې بیا  3۶۰۰جوالی کې 

زره کډوال توانېدلي چې د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته واوړي  38سږ کال تر دې دمه شاوخوا  کو په حواله،د چاروا

 تر دې دمخه د برېتانیا د پارلمان په یوه راپور کې راغلي .یيدا شمېرې د تېر پوره کال د شمېرو په پرتله زیاتوالی ښ چې

 .زرو تنو ته لوړ شي ۶۰وو چې ښایي د کال تر پایه پورې دغه هېواد ته د اوښتونکو کډوالو شمېر 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44361/%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%DA%AB-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B3%D9%88%D9%87-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/44361/%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%DA%AB-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B3%D9%88%D9%87-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43329/%D8%B3%DA%96%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%BE%DA%93-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43329/%D8%B3%DA%96%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%BE%DA%93-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43329/%D8%B3%DA%96%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%BE%DA%93-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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 مهاجرنیوز

 

در ارتباط با حمالت احتمالی با مواد آتش افروز به سرپناه های پناهجویان می گوید که بحث ها در « پرو ازول»سازمان 

  .این باره همیشه برپایه پیش داوری ها انجام می شود

گفت، بحث عمومی « ای پی دی»کارل ُکپ، رئیس بخش اروپای این سازمان حامی پناهجویان به خبرگزاری پروتستان  

 .بوده است« همراه با کینه توزی های شدید»ه در هفته های گذشت

بحث ها راجع به پناهندگی مسموم بوده و پیوسته با حمالت نژادپرستانه و حمالت با مواد آتش زا همراه می »به گفته او 

 «.شود

ر ایالت کپ با اشاره به جدیدترین حمالت احتمالی در باوتسن که در ایالت زاکسن قرار دارد و گروس اشتروم کن دورف د

  .پناهجویان مواجه شده است« بحران اسکان»مکلن بورگ فورپورمرن، گفت که آلمان با 

شمار پناهجویانی که مجبور هستند در »او از نیاز به شرایط انسانی سکونت برای همه پناهجویان سخن زد. اما افزود 

به سادگی »که « های نمایانگر بدبختی هستند این ها مکان .کمپ ها و سرپناه های موقت زندگی کنند، رو به افزایش است

 «.به اهداف حمله تبدیل می شوند

https://morr.gov.af/
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در دهه های گذشته تحوالت مثبتی نیز رخ داده است و برخالف حمالت خشونت آمیز « پرو ازول»اما به گفته این مسئول 

داد، جامعه مدنی  سال پیش در روستوک لیشتن هاگن، سولینگن و مولن رخ 3۰برعلیه شهروندان خارجی که حدود 

 «.امروز بسیار قوی تر از گذشته است»

اما ُکپ همزمان یادآوری کرد که پولیس در آن زمان وارد عمل نشده است و جلوی اوباش ها را نگرفته است. به گفته او 

 .دارد «نیاز شدیدی به آموزش های ضد نژادپرستی»نیروی پولیس تا به امروز 

 دویچه وله

 

ها یک آینده فاجعه بار برای میلیون»گراندی، کمیسار سازمان ملل از جامعه جهانی در کنفرانس اقلیم خواست که از 

 .اندجلوگیری کنند. به ویژه کشورهایی مانند افغانستان، سوریه از پیامدهای ویرانگر تغییرات اقلیمی متأثر شده « بیجاشده

گراندی به روز دوشنبه در بیست و هفتمین کنفرانس جهانی اقلیم در شرم الشیخ مصر تصریح کرد که سران دولت ها باید 

کشورهایی را که در خط مقدم بحران اقلیم قرار گرفته اند، در برابر توفان ها وسیالب های شدید آماده کنند و تأثیرات 

 .وضعیت اضطراری اقلیم را کاهش دهند

درصد پناهجویان و بیجاشدگان در  7۰اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، بیش از  بر

 .خصوص متأثر شده اند سرتاسر جهان، از کشورهای هستند که از پیامدهای اقلیم به

 قرار دارد« جهنم اقلیمی»سرمنشی ملل متحد: جهان در مسیر تبدیل شدن به : بیشتربخوانید

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/سرمنشی-ملل-متحد-جهان-در-مسیر-تبدیل-شدن-به-جهنم-اقلیمی-قرار-دارد/a-63672032
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 .جمله این کشورها هستندبراساس این گزارش، کشورهای افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه و یمن در 

کمیسار سازمان ملل متحد برای پناهندگان افزوده است که تنها در سومالیا، تقریباً یک میلیون انسان از خشکسالی و قحطی 

 .تهدیدکننده، در حال فرار هستند

ده اند. مردم سودان ها هزار نفر که در پی خشونت ها بی خانمان شده اند، متأثر از گردبادهای ویرانگر شدر موزمبیق ده

 .جنوبی و سودان، در چهار سال متوالی، شاهد سیالب های بسیار غیر معمول اند

 دو میلیارد دالر خسارت دیده است افغانستان از تغییرات اقلیمی بیش از: بیشتربخوانید

میلیون آواره و کشور های میزبان شان در نایجریا، چاد، کامرون و نیز  3،۴در این گزارش افزوده شده است که بیش از 

 .در ساحل افریقا مانند نیجر، بورکو فاسینا و مالی، با پیامد های سیالب ها در گیر اند

برای پناهندگان، این منطقه بدترین بحران های مهاجرت در جهان را تجربه  براساس گزارش کمیسار سازمان ملل متحد

 .می کنند

 دویچه وله

 

پناه جوی  11۰۰رئیس جمهور پیشین در یک رشته تویت میگوید که بر بنیاد گزارش ها، حکومت پاکستان در حدود 

 .افغان را در ایالت سند این کشور بازداشت و زندانی کرده است

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/افغانستان-از-تغییرات-اقلیمی-بیش-از-دو-میلیارد-دالر-خسارت-دیده-است/a-63666781
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حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک رشته توییت می گوید که بر بنیاد گزارش ها، حکومت پاکستان در 

 .کرده استمهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را در ایالت سند این کشور بازداشت و زندانی  11۰۰حدود 

 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شده یا داوطلبانه برگشته اند 2۶۰۰بیش از : بیشتر بخوانید

مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته است که با مهاجران افغان بر آقای کرزی از وضعیت 

 .بنیاد موازین جهانی و حقوق بشری برخورد درست داشته باشد

کرزی از سازمان ملل متحد و نهاد های مدافع حقوق بشر نیز خواستار تالش برای تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجران 

 .ن در پاکستان و دفاع از حقوق آنان شده استافغانستا

 ن رها شدندبیش از دوصد شهروند افغانستان به شمول یک عروس و داماد از زندان پاکستا: بیشتر بخوانید

تا کنون حکومت پاکستان در این رابطه ابراز نظری نکرده است.حامد کرزی در مورد دلیل گرفتاری این مهاجران افغان 

  .چیزی نگفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/بیش-از-۲۶۰۰-مهاجر-افغان-از-ایران-و-پاکستان-اخراج-شده-یا-داوطلبانه-برگشته-اند/a-62616103
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